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Alapszabály 
 

 
 
1§. Általános rendelkezések 

 
(1) Az Egyesület neve:  Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete                

                                    (továbbiakban Egyesület) 
      Rövid neve:          Nagycsaládosok Életfa Egyesülete 

(2) Székhelye:       Mosonmagyaróvár, Szent István király út 12. 

(3)Levelezési címe:  Mosonmagyaróvár, Gárdonyi  G. u. 15. 

(4) Bélyegzője:    Az Egyesület pecsétje kör alakú " Mosonmagyaróvári         
                                     Nagycsaládosok Életfa Egyesülete" szélfelirattal. 

(5) Az Egyesület jogi személy. 

(6) Működési területe:  Mosonmagyaróvár és környéke. 

(7) Az Egyesület honlappal rendelkezik: amelynek jelenlegi címe www.eletfamovar.hu, 
amely szükség esetén megváltoztatható. 

(8) Az  Egyesület, a működésére vonatkozó adatokat, beszámolóit, valamint a bárki 
által igénybe vehető szolgáltatásait, valamint azok módját és a közhasznúsági 
mellékletet valamint beszámolót a honlapján teszi közzé. Az Egyesület a saját 
honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt 
követő második évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(9) Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok 
megtekintése az Egyesület elnökétől írásban kérhető. Az iratokba történő 
betekintést, engedély alapján, az Egyesület székhelyén biztosítja. 

 
2§. Az Egyesület célja 
 

(1) A család tiszteletére nevelés, a házasságért, a gyermekekért érzett felelősség 
erősítése. 

(2) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. 

(3) a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. 

(4) A nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása. 

(5) A nagycsaládosok egészséges és környezettudatos életmódra nevelése. 
 
3§. Az Egyesület feladata 
 

(1) A nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérése és tudatosítása a 
társadalom más rétegei felé, 

(2) A nagycsaládokban rejlő társadalmi és emberi többlet feltárása és elismertetése. 

(3) Külső erkölcsi és gazdasági támogatások megszerzése és elosztása. 
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(4) A nagycsaládosok körében jelentkező igények folyamatos összegyűjtése és 
továbbítása az illetékes állami és társadalmi szervezetek felé. 

(5)  A tagok egyéni és csoportos érdekeinek a képviselete külső szervek felé. 

(6) Együttműködés az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó területi és országos 
szervezetekkel. 

(7) Az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának ösztönzése. 
 

4§. Az Egyesület tevékenységei 
 

(1) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat az alábbi területeken: 
 

a.) Egészségmegőrzés; 
b.) Szociális tevékenység, családsegítés; 
c.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
d.) Kulturális tevékenység; 
e.) Természetvédelem, állatvédelem; 
f.)  Környezetvédelem; 
g.) Gyermek- és ifjúságvédelem; 
h.) Emberi és állampolgári jogok védelme; 
i.) Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; 
j.) Fogyasztóvédelem; 
k.) Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető – szolgáltatások. 

(2) Az Egyesület a közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi (zárójelben a szóban forgó közfeladatokról rendelkező 
jogszabályok)  

 

a.) Egészségmegőrzés (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1) és 
(2) bekezdés); 

b.) Szociális tevékenység, családsegítés (2011. évi CCXI. tv 1. §-tól 6. §-ig ). 
d.) Kulturális tevékenység (1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a.) és b.) pontja); 

e.) Természetvédelem, állatvédelem (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. 
§ (1) bekezdés); 

f.) Környezetvédelem (2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 11.) és 19.) pont); 

g.) Gyermek- és ifjúságvédelem (2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 8.) és 23. § (5) 11.)); 

h.) Emberi és állampolgári jogok védelme (2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok 
biztosáról 2. § a.) ponttól d.) pontig); 

i.) Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (2011. évi CLXXIX. törvény 
a nemzetiségek jogairól 163. § (1) bekezdés); 

j.)  Fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 45. § (1)  a.) - 
k.) pontig); 

k.) Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 
helyi önkormányzatairól 6. § a.) és b.) pontok); 
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(3) Az Egyesület tevékenységével olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek, 
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. 

(4) Az Alapszabály nem zárja ki, hogy más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. 

(5) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenységet végezhet. 

(6) Az Egyesület a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

(7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 
azoktól támogatást nem fogad el, és nem is nyújt nekik. 

 
5. §. Tagsági jogviszony 
 

(1) Az Egyesületbe való belépés önkéntes. Belépési szándékát a jelentkező a 
"BELÉPÉSI NYILATKOZAT" kitöltésével fejezheti ki.  

(2)  A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  
(3)  A tagok –a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért nem felelnek. 
(4) Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket 

teljesítésére, nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és 
tevékenységét. 

(5) Az Egyesületnek rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek. 
     Különleges jogállású tag a pártoló- és a tiszteletbeli tag. 

 

   a.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki saját 
háztartásában legalább három gyermeket nevel, vagy nevelt fel, aki egyetértve az 
Egyesület célkitűzéseivel, vállalja a feladatokban való aktív közreműködést, 
valamint a tagdíj rendszeres megfizetését. 

 

   b.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki 
egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, azt munkájával, szellemi és anyagi javaival 
támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségeket. 

 

   c.) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki a 
nagycsaládosok, vagy a gyermekek érdekében kiemelkedő munkát végez. 

 Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja külföldi állampolgár is lehet. 
 
6. §. A tag jogai és kötelezettségei 

 
(1) A rendes tagok jogai: 

 

a.)  az Egyesület minden tagja  szavazati joggal rendelkezik, összeférhetetlenségi és 
elfogadó nyilatkozata alapján minden tisztségre választható és újraválasztható; 

b.)  javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalással, fellebbezéssel élhet az 
Egyesület illetékes szervéhez; 

c.) az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és az Egyesület által nyújtott 
kedvezményeket a maga és családtagjai részére igénybe veheti; 

d.)  családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, pályázatain. 
 

(2) A rendes tagok kötelezettségei: 
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a.)  az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok betartása; 
b.)  az Egyesület célkitűzéseinek és tevékenységének aktív támogatása; 
c.)  a tagdíj rendszeres fizetése. 

 

(3) A pártoló tagok jogai: 
    

a.) jogosultak a Közgyűléseken tanácskozási joggal részt venni; 
b.) a természetes személy pártoló tag családjával együtt részt vehet az Egyesület 

rendezvényein, pályázatain; 
c.) a jogi személy pártoló tagot a vele külön szerződésben rögzített jogok is 

megilletik. 
 

(4) A pártoló tagok kötelezettségei: 
 

a.) az Alapszabály és a közgyűlési határozatok betartása; 
b.) az Egyesület célkitűzéseinek aktív támogatása; 
c.) a természetes személy pártoló tag  rendszeresen  fizesse a tagdíjat; 
d.) a jogi személy pártoló tag teljesítse a vele külön szerződésben rögzített 

kötelezettségeket. 
 

(5) A tiszteletbeli tag:  
 

a.) jogosult a Közgyűléseken tanácskozási joggal részt venni; 
b.) családjával együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein; 
c.) tagdíjat nem fizet. 

 
7. §. A tagsági jogviszony létesítése 
 

(1)  A tagsági jogviszony létesítéséhez "BELÉPÉSI NYILATKOZAT"-ot kell kitölteni és 
azt az Egyesület elnökéhez eljuttatni. 

 Tagsági jogviszony létesítéséhez egy ajánló szükséges. 
 

(2) Az egyesületi elnök javaslatára a tagfelvételről, a nyilatkozat benyújtását követő 30 
napon belül, az Elnökség szótöbbséggel dönt. Az egyesületi elnök az Egyesület 
következő Közgyűlésén köteles tájékoztatni a  tagságot a tagok felvételéről. 

 

(3) A tagfelvételi kérelem elutasításáról szóló határozat ellen a kézhezvételtől számított 
30 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az erről szóló tájékoztatást a 
határozat tartalmazza. 

 

(4) Jogi személy pártoló tag belépését az Elnökség eseti szerződés kidolgozásával 
intézi az elnök javaslata alapján. A pártoló tagság létrejöttéről a Közgyűlést 
tájékoztatni kell. 

 

(5) Tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés adományozhat az Egyesület bármely tagjának 
javaslatára. 

 
8. §. A tagsági jogviszony megszűnése 
 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik 
    a.) a tag kilépésével; 
    b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondással; 
    c.) a tag kizárásával;  
    d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 



- 5 - 

·/· 

 (2) A tag tagsági jogviszonyát, az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 

 (3) Egyesület általi felmondással szűnik meg annak a tagnak a tagsági jogviszonya, aki 
a tagsági díjat a tárgyévet követő január 15. napjáig nem fizeti meg, és felszólításra 
sem rendezi, halasztást vagy részletfizetési kedvezményt pedig nem kért, és az 
Egyesület munkájában nem vesz részt. Az írásban közölt felszólításban az Elnök 
vagy meghatalmazottja felhívja a figyelmet arra, hogy a tag fizetési kötelezettségét 
a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül következmények nélkül 
teljesítheti. A felszólító levélben arra is fel kell hívni a tag figyelmét, hogy a határidő 
elmulasztása a tagsági jogviszony megszüntetését vonja maga után.  

 
      a.) a felmondásról az Elnökség előterjesztésére a Közgyűlés dönt; 
 
      b.) a tagsági jogviszonyt, 30 napos felmondási idővel, írásban kell felmondani. 
  

(4) A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt.  
 

a.) Kizárással szűnik meg a tagsági jogviszonya annak, aki méltatlanná válik a 
tagságra;  

b.) Az Elnökség írásban értesíti a kizárási eljárással érintett tagot arról, hogy milyen 
ügyben és indokkal kezdeményez vizsgálatot. A vizsgálat alá vont tagnak 
lehetőséget kell biztosítani, hogy az ellene felhozottakkal szemben az erről szóló 
irat kézhezvételétől számított 15 napon belül védekezését írásban vagy szóban 
előterjeszthesse; 

c.) A kizárási eljárást, jegyzőkönyv felvétele mellett, az Elnökség folytatja le, 
személyesen meghallgatja a tagot, az általa, valamint az Egyesület által felhozott 
bizonyítékokat mérlegeli, és határozati  javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti; 

 d.) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A 
határozatot a taggal írásban közölni kell; 

 e.) A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a 
kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a 
közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 
(5) A természetes személy pártoló tag tagsági viszonya a rendes tagokéval azonos 

módon szűnhet meg. 
 

(6) A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a külön szerződés lejártával, 
továbbá bármely szerződő fél indokolt kérése alapján. Az Egyesület részéről történő 
szerződésbontáshoz a Közgyűlés hozzájárulása szükséges. 

 
9. §. Az Egyesület szervezete 
 

(1) Az  Egyesület  legfőbb  döntési és határozathozatali szerve a Közgyűlés. 
 

(2) Az Egyesület további szervei:  Elnökség, 
                                                   Felügyelőbizottság. 
 

(3) Az Elnökség mellett – az Elnökség munkáját segítő Állandó- vagy Ideiglenes 
Munkabizottság is működhet, az Elnökség által meghatározott feladatkörrel. 
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(4)  Az Egyesület vezető tisztségviselői:  az Elnökség tagjai. 
 

(5) Az Egyesület szerveinek ülései nyilvánosak, döntéseiket nyílt szavazással hozzák. 

(6)  A Közgyűlés és az  Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

 a.) a kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 b.) bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt, kivéve a megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat 

(7) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy. Aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig 

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; 

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel; 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte. 

      (8) Vezető tisztségviselővel szembeni további követelmények 
a.)  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták; 

b.)  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni; 

c.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

 d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 
akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet; 

e.)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
  (9)  Nem lehet a Felügyelő Bizottság  elnöke vagy tagja az a személy,  aki  

a.)  a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be); 

b.)  a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
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c.)  a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 

d.)  az a.- c. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
(10)  A Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések közlési és nyilvánosságra 

hozatali módja. 

a.)  az elnök a Közgyűlés, vagy Elnökség által hozott határozatok egy 
kiadmányát az egy-egy tagot érintő személyek részére írásban, ajánlott 
postai küldeményben, vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen 
átadással kézbesíti; 

b.)  az elnök a minden tagot érintő közgyűlési, vagy elnökségi határozatok egy 
kiadmányát, írásban postai úton, vagy e-mail üzenethez csatoltan közli a 
tagokkal, valamint az egyesület honlapján is elhelyezi, és lehetőséget biztosít 
arra is, hogy az egyesület irodájában a tagok megtekinthessék. 

     
10 §, A Közgyűlés 
 

(1) Minden, az Egyesületet érintő kérdésben dönthet, határozatai az Egyesület minden 
tagjára kötelező érvényűek. 

 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.)  az Alapszabály  módosítása; 
b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 
c.)   a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása; 
d.)  az éves költségvetés elfogadása ; 
e.) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentés  elfogadása; 
f.)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető   

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g.)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

h.)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

i.)  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk; 
j.)  a végelszámoló kijelölése; 
k.)  a tagsági jogviszony megszüntetése az egyesület általi felmondás és a tag 

kizárása esetén. 
 

 

(3) A Közgyűlés összehívása: 
 

 a.) szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal; 
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b.)  az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem 
fedezi, vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni, vagy ha az egyesület céljainak elérése veszélybe 
került; 

c.)  a (3) bekezdés b.) pontja alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek 
az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést 
tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni; 

d.)  akkor, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, valamint 
ha a felügyeleti szerv,  a  felügyelőbizottság írásban indítványozza; 

e.)  a Közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti;   
       

f.) a Közgyűlés összehívásáról az Elnökség gondoskodik oly módon, hogy a 
Közgyűlés megtartása előtt legalább nyolc nappal elektronikus úton, vagy 
levélben eljuttatott meghívóval értesíti valamennyi tagot; 

g.) a közgyűlési meghívónak tartalmazni kell az Egyesület nevét és székhelyét, 
közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét és határozatképtelenség estén a 
megismételt Közgyűlés időpontját; 

h.) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat 
kialakíthassák. 

 
(4) A napirend kiegészítése 

a.)  a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 4 napon 
belül a tagok az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával; 

b.)  a napirend kiegészítéséről az Elnökség  jogosult dönteni, elutasítás esetén a 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
(5) A Közgyűlés működése: 
 

a.)  A Közgyűlés nyilvános 

 
b.) a Közgyűlés az Egyesület székhelyén kívül, az Elnökség által a 

meghívóban megjelölt helyen is megtartható; 
c.) a Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint fele jelen van (ettől magasabb részvételi arány szükséges 
az egyesület céljának módosítása és egyesület megszűnésének 
döntéshozatalához). Határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kell 
halasztani. A másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendben 
meghirdetett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes, erre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet és a 
megismételt Közgyűlés időpontját is már ekkor közölni kell; 

d.) A Közgyűlést az Elnök vagy annak megbízottja vezeti, aki egyben 
elfogadtatja szavazást levezető elnök személyét. A levezető elnök 
elfogadtatja a felkért jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket. A 
levezető elnök feladata a szavazás lebonyolítása.  
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e.)  A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök,  a felügyelő bizottsági 
      tagok illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag 

javaslatot tehet; 
f.) amennyiben a tagok létszáma indokolja a Közgyűlés küldöttközgyűlés, 

illetve részközgyűlés formájában is megtartható; 
g.) a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés 

időpontját, helyszínét, napirendi pontjait, a Közgyűlés által hozott 
határozatokat, a határozathozatal módját, az igennel és nemmel valamint 
tartózkodással szavazók számát (ha lehetséges, személyét is); 

h.) a közgyűlésen jelenléti ív vezetése is kötelező, amely tartalmazza a 
jelenlévők nevét, lakcímét és aláírását. 

 
   6.) A Közgyűlés határozathozatala 
 

a.)   a Közgyűlés a határozatait, nyílt szavazással hozza; 

b.)  Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

c.)  Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről 
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges; 

d.  A felsoroltakon kívüli ügyekben  a Közgyűlés a határozatait, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást 
kell tartani; 

 e.) a közgyűlésen a levezető elnök a nyílt szavazás eredményét összegzi, és 
annak alapján a határozatot szóban kihirdeti.  

   7.)  A szavazati jog gyakorlásának feltételei: 

          A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az 
egyesület terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 
tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
11 §, Az ügyvezetés ellátása 
 

(1) A Közgyűlések közötti időben az Egyesület legfőbb szerve a három tagú  
Elnökség, amelyet a Közgyűlés a tagok sorából, nyílt szavazással négy évi 
időtartamra választ. 
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(2) Az Elnökség a feladatát megbízási jogviszonnyal látja el. A megbízási jogviszony 
a Közgyűlés általi megválasztás elfogadásával, szerződéskötéssel  jön létre. 

(3) Az Elnökség: 
 

a.) az Elnökség elnökből, titkárból, és egy - feladatkör megjelölése nélküli - 
tagból áll; 

b.) az Elnökség az elnökét maga választja tagjai közül; 

c.)  az elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület 
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni; 

d.)  a vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az 
alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb 
egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. 

4.) Az Elnökség feladatai 
 

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 
ügyekben a döntések meghozatala; 

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 

e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának 
és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f.) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g.) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 

h.) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre; 

i.) a tagság nyilvántartása; 

j.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése; 

k.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
és 

m.) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
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 (5) Az Elnökség működése 
 

a.)  szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja üléseit; 
b.) az üléseket az elnök, a tervezett időpontot megelőzően nyolc naptári 

nappal,  a meghívóban az ülés helyének, időpontjának feltüntetésével, a 
napirendi pontok  felsorolásával, írásban hívja össze; 

c.) az Elnökség határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg, üléseiről emlékeztetőt vezet, 
határozatait írásban rögzíti. 

  

(6) Az Egyesület elnöke: 
 

a.)  levezeti a Közgyűléseket, és az Elnökség üléseit; 
b.)  ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak a betartását; 
c.)  jogosult az Egyesület képviseletére külső szervek felé; 
d.) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe, illetve az Elnökség nem von saját, kollektív hatáskörébe; 
e.)  elkészíti az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet. 

 

(7) Az Egyesület titkára: 
 

a.) az Egyesület szerveinek határozatai alapján folyamatosan intézi az Egyesület 
ügyeit, ezekről az elnökséget tájékoztatja; 

b.)  előkészíti az Elnökség üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; 
c.)  helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén; 
d.)  két elnökségi ülés közötti időben a titkár működését az elnök ellenőrzi. 

 
12 §, A vezető tisztségviselő  megbízatásának megszűnése 
 

1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;         
b.) visszahívással; 
c.) lemondással; 
d.) a vezető tisztségviselő halálával; 
e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
f.)  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
2. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatják. 
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról döntéshozó szervéhez intézett 

nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
 

4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
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13 §, A felügyelőbizottság 
 

(1) A felügyelőbizottság három tagú, amelyet a Közgyűlés a tagok sorából, nyílt 
szavazással négy évi időtartamra választ. A bizottság az elnökét maga választja 
tagjai közül. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a 
hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 

(3)  A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Elnökségétől  
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

(4) A szükségesnek megfelelően, de legalább évente egyszer ülést tart, melyet a 
felügyelőbizottság elnöke vezet, az üléseket a felügyelőbizottság elnöke hívja 
össze. Az elnök a meghívót a tervezett napirendi pontok feltüntetésével, az ülés 
időpontja előtt öt nappal, írásban, elektronikus úton megküldi a tagok részére. Az 
ülés nem nyilvános. Az ülés határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, 
határozatait szótöbbséggel hozza.  

 

(5) A felügyelőbizottság ellenőrzi: 
 

     a.)  az Egyesület szerveinek törvényes és Alapszabálynak megfelelő működését; 
b.)  az egyesületi szervek határozatainak végrehajtását; 
c.)  pénzügyi tervnek megfelelő gazdálkodást, ennek keretében évenként a 

pénz-  és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet; 
d.) a pénzforgalomtól függő gyakorisággal a pénztári forgalmat; 
e.)  az ellenőrzés során az Elnökségtől jelentést, az Állandó Munkabizottságtól 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. 
 

(6) A felügyelőbizottság, ha munkája során olyan jogszabálysértést észlel, vagy 
olyan, az Egyesület érdekeit súlyosan sértő körülményt, mulasztást tár fel, 
amelynek megszüntetése, vagy a következmények elhárítása – enyhítése, az 
Egyesület legfőbb szerve, illetve az Elnökség döntését teszi szükségessé, vagy 
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel, köteles 
tájékoztatni a Közgyűlést, illetve az Elnökséget. 

 

(7) A felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 
intézkedés céljából össze kell hívni az illetékes szervet. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a felügyelőbizottság elnöke jogosult az illetékes 
szervek összeghívására. Amennyiben az intézkedésre jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
felügyelőbizottság elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervet. 

 

(8) Évente beszámolót terjeszt a Közgyűlés elé. 
 

(9)  Elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. 
 

(10)  A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát  az Egyesület elnökéhez  intézi. 
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14. §, Munkabizottságok 
 

(1) Az Elnökség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására, elvégzésére 
ideiglenes vagy állandó munkabizottságot hozhat létre. 

 

(2) A munkabizottságok tevékenységükről kötelesek az Elnökség határozatának 
megfelelően szóban vagy írásban jelentést tenni. 

 

(3) A munkabizottság elnökét a munkabizottság létrehozója jelöli ki, vagy ha erre 
nem került sor, tagjai maguk közül választják meg. 

 
15. §, Jelölőbizottság létrehozása 
 

(1)  Az Elnökség a tisztújító Közgyűlést 30 nappal megelőzően 3 tagú 
jelölőbizottságot hoz létre az Egyesület rendes tagságának soraiból az Elnökség 
és a felügyelőbizottság tagjai megválasztásának előkészítésére és segítésére.  

 

(2)  A Jelölőbizottság a tagokat személyesen, e-mailen vagy postai úton jelölésre 
hívja fel 15 napos határidő kitűzésével. A határidő leteltét követően összeállított 
jelöltlistára csak olyan személy kerülhet, aki a jelölését előzetesen, írásban 
elfogadta.  

 

(3)  A Közgyűlés összehívására szóló meghívóval együtt kerül kiküldésre a jelöltek 
listája. 

 
16. §, Nyilvántartások vezetése 
 

(1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket az elnök 
által kijelölt tag tartja nyilván. A jegyzőkönyvek eredeti példányait időrendi 
sorrendben kell lefűzni.  

 

(2) Mindkét szerv határozatai számítógépes nyilvántartásban is vezetett Határozatok 
Könyvében, elkülönítve tartalmazzák a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges, személyét is). 

 
17. §, Az Egyesület gazdálkodása 
 

(1) Az Egyesület anyagi forrásai: 
a.) az Egyesület tagjai által fizetett tagdíj, 
b.) jogi személyek hozzájárulásai, 
c.) magánszemélyek adományai, 
d.) tagi hozzájárulás, 
e.) pályázati úton elnyert támogatások, 
f.) személyi jövedelemadó 1 %-a, 
g.) banki kamat. 

  

(2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj 
megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért. 

 

(3) Az Egyesület a pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámlán, készpénz 
forgalmát a házipénztárban kezeli.  
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(4) Az Egyesület a pénzügyi szabályok, valamint éves költségvetése alapján 
gazdálkodik, gazdálkodásáról beszámolót készít. 

 

(5)  Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

(6) Az egyesületi házipénztár kezeléséről az elnök, vagy egy általa megbízott 
személy gondoskodik. 

 

(7)  Gazdálkodása során elért eredményét az Egyesület nem osztja fel, azt jelen 
okiratban rögzített közhasznú céljaira és feladatai megvalósítására fordítja. 

 
18. §, Aláírási és utalványozási jog 
 

(1) Az Egyesület nevében az elnök egy személyben jogosult aláírni. Aláírásra 
jogosult még a titkár és az elnökségi tag együttesen. 

 

(2) Az Egyesület nevében utalványozási joggal rendelkeznek: az elnökség tagjai. 
 
19. §, Az Egyesület megszűnése 
 

 (1) Jogutódlással történő megszűnéskor az Egyesület más jogi személlyé nem 
alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

(2) A jogutód nélküli megszűnés okai 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az 
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának 
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 20. § Rendelkezés a fennmaradó vagyonról 

(1)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az 
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 
közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem 
tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy 
azt nem szerezheti meg. 

(2)  A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület 
törlésével száll át az új jogosultra. 

21. §  A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 

(1)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel 
szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési 
igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület 
törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 
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akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett 
adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük 
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel 
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével 
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a 
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 

 

Z Á R A D É K 
 
 
 
 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a 2019. 09. 27-én közgyűlésen 4/2019. (IX.27.) számú 
közgyűlési határozattal elfogadott módosítás alapján hatályos tartalomnak. 
 
 
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2019. szeptember 27. 
 
 
 
                                                                    Dr. Orbán József Leventéné 
                                                                       elnök 
 
 
  


